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1

Tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo cấp huyện, cấp tỉnh và tham gia 

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc 

gia, quốc tế; cuộc thi, đánh giá, bình chọn ý 

tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh

a
Tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo cấp huyện, cấp tỉnh 

-
Hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng, vận chuyển, thiết 

kế, dàn dựng gian hàng
đơn vị 8 70 560 560 560 560 560

b

Hỗ trợ xây dựng “Gian hàng khởi nghiệp sáng 

tạo tiêu biểu Quảng Nam” tại các trung tâm 

thương mại lớn, hệ thống siêu thị, cửa hàng 

trong cả nước.

gian hàng 50 2 100 200 200 200 200

c

Tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo các địa phương khác, cấp vùng, quốc 

gia và quốc tế

-
Tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo 

trong nước 
đơn vị 20 10 200 200 200 200 200

-
Tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo 

trong khu vực Asean
đơn vị 50 10 500 500 500 500 500

d Đánh giá công nhận dự án khởi nghiệp

Phụ lục

TỔNG DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ
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ĐVT: triệu đồng



-

Kinh phí thuê chuyên gia phân tích, đánh giá và 

hoàn thiện dự án khởi nghiệp tham gia xét công 

nhận cấp tỉnh

dự án 1 20 20 20 20 20 20

-

Mức chi thuê chuyên gia phân tích, đánh giá và 

hoàn thiện dự án khởi nghiệp tham gia xét công 

nhận cấp huyện

dự án 0,5 20 10 10 10 10 10

- Kinh phí tổ chức đánh giá công nhận năm 50 1 50 50 50 50 50

2

Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng 

lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo

a

Mua bản quyền chương trình đào tạo, huấn luyện 

khởi nghiệp, chuyển giao, phổ biến giáo trình 

khởi nghiệp

-
 Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách 

nhà nước bảo đảm chi thường xuyên
đơn vị 100 5 500 500 500 500 500

-
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm 

một phần chi thường xuyên
đơn vị 70 5 350 350 350 350 350

-

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm 

chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp 

công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn 

vị sự nghiệp ngoài công lập và doanh nghiệp

đơn vị 50 5 250 250 250 250 250

b
Thuê chuyên gia để triển khai các khóa đào tạo 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Chuyên gia trong nước chuyên gia 40 3 120 120 120 120 120

- Chuyên gia nước ngoài năm 100 1 100 100 100 100 100

3
Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ 

hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo



a

Hỗ trợ một phần kinh phí nâng cấp cơ sở vật 

chất kỹ thuật của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức 

thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị 

dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo.

đơn vị 800 1 800 800 800 800 800

c

Hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ tư vấn thành 

lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ, thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo 

công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ

doanh 

nghiệp
80 2 160 160 160 160 160

4
Hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo

-

Hỗ trợ xây dựng chương trình truyền thông, 

tuyên truyền, quảng bá điển hình khởi nghiệp 

thành công của tỉnh 

doanh 

nghiệp
10 20 200 200 200 200 200

5
Hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo

-
Hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo 

doanh 

nghiệp
30 20 600 600 600 600 600

6
Hợp đồng lao động giúp việc xây dựng Hệ 

sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
4,5 2 108 108 108 108 108

Người

4.628      4.728        4.728        4.728         4.728        

23.540                                                                                      

Tổng kinh phí từng năm Nghị quyết trong từng năm

Tổng kinh phí thực hiện từ 2021-2025
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